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Focus op uw kwaliteiten
Vertrouw op Scrim IT, wij 
ondersteunen u bij uw ICT zodat 
u zich kunt richten op uw 
kernactiviteiten.

ICT BEHEER
Lokaal Contact
Uw Omgeving, Onze 
zorg. ICT beheer 
voor het MKB, 
vakkundig, 
betrouwbaar en 
efficiënt!

UW BEDRIJF KAN NIET ZONDER ICT
De meeste bedrijfsprocessen stagneren zodra de ICT hapert. Pas dan merkt men hoe afhankelijk het bedrijf van 
de computersystemen is. Zonder gedegen Pro-Actief onderhoud gaat het vroeg of laat fout!

Tegenwoordig staan we niet meer stil bij de diensten die we betrekken en 
waarvan we afhankelijk zijn. Niet zolang alles maar werkt. Het is allemaal zo 
vanzelfsprekend dat  er stroom uit het stopcontact komt, internet op elke 
werkplek beschikbaar is en dat de computersystemen werken zoals we gewent 
zijn. Pas bij uitval worden we geconfronteerd hoe afhankelijk we van zijn 
geworden dergelijke zaken en eigenlijk ook niet meer  zonder kunnen. Voor uw 
bedrijfsvoering is het dan ook uitermate belangrijk dat de systemen blijven 
werken zoals wordt verwacht. Zonder juist onderhoud aan uw ICT systemen, 
gaat het vroeg of laat fout.  

Voor  veel bedrijven zijn eigen IT medewerkers niet rendabel, wat tot gevolg 
heeft dat iemand in het bedrijf die  handig is met computers het er maar bij doet. 
Dit kan lang goed gaan, maar IT is een vak wat je er niet even bij doet. Wij willen 
uw organisatie ondersteunen en de zorgen uit uw handen nemen, zodat u zich 
kunt richten op uw kernactiviteiten en wij vakkundig een stabiele infrastructuur 
bieden.  

IT Beheer is een 
vak! Laat geen 

ongetrainde mensen 
zich op uw berg 

begeven.
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Uw ICT groeit met uw organisatie mee, onze pakketten zijn hier op voorbereid.

Scrim IT
Wij zijn een allround ICT organisatie 
met expertise op vele vlakken. Wilt u 
vrijblijvend eens praten over de 
mogelijkheden, dan komen we graag 
bij u langs. We benaderen onze 
klanten persoonlijk en op een 
professionele manier. Betrouwbaar, 
ervaren en service gericht zullen onze  
medewerkers u als klant waarderen.

BEHEER PAKKETTEN INSTAP
(1-5 MEDEWERKERS)

STANDAARD
(6-10 MEDEWERKERS)

PREMIUM
(11 > MEDEWERKERS)

PRO-ACTIEVE CONTROLE OP AFSTAND

INCL. UREN SYSTEEMBEHEER/HELPDESK

24X7 MONITORING VITALE SERVICES

BACKUP CONTROLE

HELPDESK SYSTEEM

1 x p.m. 1 x p.w. 1 x p.w.

1 uur p.m. 2 uur p.m. op lokatie 4 uur p.m. op lokatie

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

HOUD U HET HOOFD 
BOVEN WATER?
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Pro-Actief
Door regelmatig zaken te controleren 

voorkomt u problemen. Net als bij een auto, 
heeft uw ICT Infrastructuur een regelmatige 
check nodig om op eenvoudige wijze problemen 
voor te zijn. Dit is niet alleen goedkoper maar 

in een vroegstadium toont en langdurige uitval 
voorkomt.

Persoonlijk
Persoonlijk contact wordt nog steeds erg 

gewaardeerd in het huidige digitale tijdperk. 
Email, support systemen, chatten, het kan 
allemaal, vaak wordt echter een stukje 
persoonlijk contact erg gewaardeerd door onze 
klanten, als is het alleen maar voor de 
beeldvorming. Daarom komen we ook graag bij 
de bedrijven langs en leveren we Onsite 
support. Hierdoor is het eenvoudiger om te 
communiceren en van gedachte te wisselen. Uw 
medewerkers krijgen een beeld bij onze mensen 
die snel worden gezien als collega. Dat praat 
wel zo makkelijk.

Troubleshooten
Ondanks goed onderhoudt kan er altijd iets 

mis gaan. Het is daarom van belang voor het 
snel en adequate oplossen van de storing dat 
de ICT omgeving bekend is. Wij inventariseren 
uw infrastructuur om hier de een duidelijke beeld 

te krijgen die een basis vormt voor 
een stabiele samenwerking.

Bewaking
Om de continuïteit te borgen 

monitoren wij de systemen  van 
onze klanten dag en nacht. Bij 
signaleringen handelen onze 
professionals de melding  
correct af waardoor uw ICT 
b e s c h i k b a a r h e i d m a x i m a a l 
geborgd blijft. 

Advisering
Het maken van de juiste keuzes kan een 

uitdaging zijn. Welke apparatuur hebben we 
nodig, hoe zit het met licenties. Welke 
oplossingen zijn er voor uw uitdagingen.  Wij 
adviseren onze klanten voor het maken van de 
juiste keuze. Dit kan u veel geld besparen en 
een hoop ergernis. 

Beveiliging
Dagelijks zijn er publicaties in de media 

over onveilige systemen en inbraken in ICT 
systemen. Met de hedendaagse behoefte van 
internet op de werkplek, email verkeer en 
webshops komen ook de aandachtspunten 
rondom beveiliging. Is uw bedrijf beschermd 
tegen ongeautoriseerd toegang. Is uw website 
up to date? Zijn uw gegevens veilig beschermd? 

B e v e i l i g i n g i s é é n v a n o n z e 
specialiteiten. Middels een quick scan, 

kunnen wij u een gedegen advies geven wat op 
korte en  lange termijn verstandig is om te doen.

Virtualisatie

om te gaan met middelen, virtualisatie is HOT en 
terecht. Dit vraagt echter wel de juiste expertise. 
S c r i m I T h e e f t v e e l e r v a r i n g m e t 
virtualisatietrajecten en kan hierin zowel 
adviserend een rol spelen en alles volledig uit 
handen nemen.

Levering
Wij hanteren een One Stop One Shop 

principe. We bieden onze klanten één ingang 
voor al uw ICT zaken. Voor al uw hard- en 
software leveringen kunt u bij ons terecht voor 
een scherpe prijs en snelle levering. Eén 
vertrouwd adres voor al uw ICT zaken.

BEHEER IN VELE VORMEN
Pro-Actief Beheer, Advisering, Onsite Support, 
Leveringen en Troubleshooten.
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